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הנדון :מחסור חמור בהקצאת השמות עבור ילדים ובוגרים עם אוטיזם
 .1בחודשים האחרונים ,התקבלו באלו"ט פניות רבות של משפחות לילדים ובוגרים עם אוטיזם ,אשר
נתקלו בסירוב להשמת ילדיהם במסגרות דיור-חוץ ביתי ,במרכזי יום ותעסוקה ,בנופשונים ובקייטנות,
וכן לא הוקצו להם עובדי סמך ,מן הטעם של היעדר תקציב .ניכר כי המדובר בבעיה רוחבית וגורפת
הנשנית ברשויות מקומיות שונות ברחבי הארץ.
 .2אנו מצויים פסע מפתיחתה של שנת הלימודים תשפ"א ,ולצערנו ,בוגרים רבים עם אוטיזם אשר סיימו
זה עתה את המסגרת הבית ספרית ,עתידים להישאר ללא מסגרות המשך המותאמות לצורכיהם.
 .3לדאבוננו ,מריבוי הפניות אשר מגיעות למרכז למשפחה באלו"ט עולה כי ילדים ובוגרים רבים עם
אוטיזם מוצאים את עצמם ללא שירות עובד סמך ,מסגרת דיור או תעסוקה בשל היעדר תקציב.
 .4יודגש ,כי היעדר השמות למסגרות דיור ותעסוקה הינן בגדר "פצצה מתקתקת" עבור משפחות רבות,
שאין ביכולתן להמשיך ולתת את המענה הטיפולי והרגשי המותאם לילדיהם .כך ,ללא מסגרות וסיוע
מתאימים ,עלולה להיגרם רגרסיה משמעותית בהתנהגותם ובמצבם הנפשי ,שעלולה אף להגיע
לפגיעות פיזיות של ממש בעצמם או בסביבתם הקרובה.
 .5נוכח זאת ,כבר ביום  30.6.2020פנינו למנכ"ל משרד הרווחה ,ד"ר אביגדור קפלן ,בכוונה להתריע על
האמור .בעקבות פנייתנו זו ,אושר תקציב חלקי בלבד שאינו עונה על הצורך הקיים בשטח ,וקיים צורך
אקוטי בתקציב משמעותי שייתן מענה כולל לכל ההקצאות הממתינות.
 .6יצוין ,כי אנו עומדים בסיומה של שנה מאתגרת במיוחד עבור אנשים עם אוטיזם ובני משפחותיהם,
שרבים מהם מצאו את עצמם תחת מצוקה חריפה בהיעדר שגרה.
ויודגש ,ללא מסגרות מתאימות ,קיים חשש אמיתי לבריאותם ולשלומם.
 .7נוכח האמור לעיל ,אנו מבקשים כי יועבר באופן בהול ומיידי תקצוב עבור השמות במסגרות חוץ-ביתיות,
במרכזי התעסוקה ,בקייטנות ,בנופשונים ועבור עובדי סמך לילדים ובוגרים עם אוטיזם.
בברכה,
יואב חפר
מנכ"ל
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